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Motie: GS moet PS beter in staat stellen te controleren en bij te sturen

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juni 201-6,

Gehoord hebbende de beraadslagingen over de Jaarrekening2Ot5,

Ovenrvegende dat:
- De onderbestedingen in de afgelopen 3 jaren zijn opgelopen van 17,32 naar 61 M euro;
- ln de Najaarsrapportage nog werd gesproken van een tekort van enkele tonnen en uit de

Jaarrekening2OL5 mei 2016 blijkt dat er over het begrotingsjaar 2015 een overschot blijkt te zijn
van 1-6,7 M euro;

- De accountantsverklaring voor het boekjaa r 2Ot5 nog steeds niet beschikbaar is;

- De accountant in het rapport van bevindingen wel reeds verklaart: "

Wij zien in de huidige opzet van de organisatie de financiële administratie steeds meer als een

gegevensverwerker en niet meer een controlerende functie die van een administratie zou mogen

worden verwacht. Hiermee komt de kwaliteit en de informatiewaarde van de financiële administratie

onder druk te staan"

ln het afgelopen jaar in de Staten regelmatig lange discussies tussen PS en met GS hebben

plaatsgevonden om in de bestaande begroting bedragen te vinden voor de dekking van hooguit

enkele tonnen euro's.

Spreken hun meníng uit dat:
- De voorspellingen van GS bij de bespreking van de begroting, de voorjaarsrapportage en de

najaarsrapportage op een grote tombola lijken;
- Het van groot belang is dat PS bij de bespreking van de P&C-stukken immer actuele en

betrouwbare informatie ter beschikking dient te hebben;
- PS het gehele jaar door haar rol bij de controle op het beleid en financiën en bij de eventuele

bijstelling daarvan goed moet kunnen uitoefenen;
- GS meer moet sturen op doelrealisatie en aan PS adequaat en tijdig voorstellen voor te leggen wat

nodig is om de doelrealisatie te bereiken.

Dragen het college van GS op om:
L. De voorspelbare waarde van de P&C-stukken te vergroten en PS immer tijdig en adequaat te

voorzien van actuele gegevens om te kunnen controleren en bij te stellen;
2. Bij de Najaarsrapportage 2016 en de Begroting2OIT deze verandering doorgevoerd te hebben

E over t o VA dag.
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